
 Albertslund den 9. februar 2016 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2015 
 Til stede:  Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Jens Spelmann,  
   Johan Knudsen og Lis Jakobsen 
 

1 Godkendelse af referat fra mødet 20. oktober 
 Referat fra 25. november blev godkendt. 
 

2 Post Modtaget 
 Det Kongelige Bibliotek kræver pligtaflevering af vores lokalblade (19/10) 
 Hanne Østergaard beder om oplysning om generalforsamling i 2016 (3/11) 
 Jens har fået mail om store cykeldag og ny presse ansvarlig fra Rømersgade. 
 

3 Post sendt 
 Svar til Hanne om generalforsamling i 2016 (20/11) 
 

4 Økonomi 
 Af vores årsbudget på 11.507,- kr. havde vi per 26/11 brugt 4.633,33 kr., således at der er 

6.873,67 kr. tilbage til rest af året. Fra 20/10 til 26/11 har udgifterne været 1.270,- kr. 
fordelt med 282,- kr. til cykelture, 232,50 kr. til medlemsarrangementer, 68,- kr. til møder, 
75,- kr. til porto og gebyrer, 49,- kr. til værksted, 376,- kr. til lokaler og 187,50 kr. til 
bladdrift. Det store restbeløb skyldes, at vi mangler opgørelse fra Rømersgade for porto og 
kopier til lokalblade. Birger omdelte budget for 2016. Det blev sat op med 450,- kr. 
Bogcafé fra 0 til 200,- kr. og værksted fra 500,- til 750,- kr. 

 

5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Ny plan for første halvår 2016 er under udarbejdelse. 
 Turudvalg:  Turplanlægningsmøde blev afholdt 19/11. 
 Trafikudvalg:  Rødovre Lokalnyt havde 25/11 et indslag som hed "Cyklister vil have 

mere plads". Det drejede sig om supercykelstier i Rødovre. Johan 
kontakter Rømersgade, for at høre hvorfor vi ikke var orienteret. 

 Bladudvalg:  Næste blad kommer i starten af marts med omtale af vores cykelture i 
2016. 

 Lokaleudvalg: Johan havde bedt om varme på bestemte datoer i vinterhalvåret og 
fået svaret, at der ville være mulighed for varme hele tiden, så skulle 
vi selv åbne og lukke radiatorerne. 

 

6 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 11. februar 2016 kl. 14.00. Lis varmer den sidste pose 

æbleskiver, der blev til overs fra november. 
 
 ref. Flemming 


